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Tárgy:I. M. V. D. portugál állampolgár által benyújtott 0937/2010. számú petíció 
Olaszországban az egyéni vállalkozás állítólagos nehézségeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy 10 éve dolgozik szabadúszó fordítóként több európai 
ország fordítóirodái számára, Olaszországot kivéve. Ezalatt Portugáliában, Luxemburgban és 
Spanyolországban élt.  Állítása szerint 2008 óta Olaszországban él olasz állampolgárságú 
házastársával, az előző házasságából származó kiskorú, portugál állampolgárságú 
leánygyermekével, és a második házasságából Olaszországban született, szintén kiskorú, 
kettős állampolgárságú fiúgyermekével. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az olasz 
hatóságok minden évben megkövetelik tőle olasz kereskedelmi kamarai tagságának 
megújítását, ami elengedhetetlen feltétele annak, hogy szabadúszóként dolgozhasson. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy az említett követelmény jogellenes, és véleménye szerint 
más uniós és unión kívüli munkavállalókkal szemben hátrányos megkülönböztetést szenved. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy a petíció benyújtója által folytatott tevékenységek 
esetében kötelező lenne az olasz kereskedelmi kamarai tagság. 
A Bizottsághoz eljuttatott információk alapján nem állapítható meg a közösségi jog 
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megsértése. Úgy tűnik, hogy az ismertetett problémák inkább a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok azonosításának kérdéséből fakadnak. E tekintetben a Bizottság úgy véli, hogy a 
petíció benyújtójának problémáira a SOLVIT lenne a leghatékonyabb és a legmegfelelőbb 
eszköz. A polgárok és a vállalkozások egyaránt fordulhatnak a nemzeti közigazgatási 
hatóságok e problémamegoldó hálózatához. A hálózat célja, hogy 10 héten belül megoldást 
találjon a belső piaci jogszabályok feltételezett helytelen alkalmazásából eredő problémákra. 

Javasoljuk a petíció benyújtójának, hogy egy gyors és az igényeinek megfelelő megoldás 
megtalálása érdekében forduljon az olaszországi SOLVIT-központhoz, amelynek 
elérhetőségei a következők:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Tel.: +39 0667795844
Fax: +39 0667795044
solvit@palazzochigi.it

A panaszok on-line űrlapon is benyújthatók a SOLVIT-központhoz; az űrlap a következő 
címen érhető el: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_hu.htm


